NIEUWSBRIEF
April / Mei 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
Binnen alle groepen wordt momenteel gewerkt rond het thema ‘Bouwen’. Dit betekent dat er
allerlei lessen gegeven worden; onderzoeksvragen beantwoord worden en kinderen kunnen
genieten van gastlessen door externen rond dit thema. Tevens wordt er op allerlei manieren
gebouwd en met diverse materialen, waaronder ook 3d-pennen in de bovenbouw. Veel van
het moois kan bewonderd worden tijdens de kijkavond op 12 april.

Planning april en mei 2018


Zoals u inmiddels weet kent de Schilderspoort een aantal, wettelijk verplichte,
instroommomenten voor nieuwe leerlingen. Dinsdag 3 april is het moment waarop we
weer een aantal leerlingen hebben ontvangen. We wensen alle nieuwe leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s) een fijne tijd toe op de Schilderspoort.



Donderdag 5 en vrijdag 6 april is de schoolfotograaf op school geweest en heeft ze
alle kinderen, meesters en juffen op hun best op de foto gezet.



Donderdag 12 april vindt de jaarlijkse kijkavond plaats. De kinderen laten die avond
tussen 18.30-20.00 uur hun werk zien aan ouder(s), verzorger(s), opa's, oma's etc. Het
thema bouwen, dat momenteel in alle groepen centraal staat, zal zeker terug te zien zijn
in alle groepen!



Vrijdag 20 april wordt het nationale Koningsontbijt gehouden met alle leerlingen van
de Schilderspoort. We maken er een gezellige, lekker ontbijt van. Aansluitend gaan de
groepen van de benedenbouw 1 en benedenbouw 2 op schoolreis.
De ouders van de betreffende groepen hebben hierover reeds een brief ontvangen.



Donderdag 26 april vindt onze jaarlijkse spelletjesdag plaats. De verschillende bouwen
kunnen die dag telkens anderhalf uur genieten van de aanwezige spellen. Zoals altijd
belooft dit ook nu weer een geslaagde dag te worden!


Vrijdag 27 t/m vrijdag 11 mei zijn de kinderen vrij in verband met de meivakantie.
De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte.




Maandag 14 mei vindt, zoals na elke vakantie, de luizencontrole plaats.
Maandag 14 mei start door de hele school het thema 'De tuin, milieu, kringloop'.


Maandag 21 mei zijn alle leerlingen vrij in verband met Pinksteren.
De busmaatschappijen zijn hiervan op de hoogte.
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Invoering 5-gelijke dagen model
Onlangs is een enquête gehouden onder alle ouders betreffende de invoering van het 5gelijke dagen model. We zijn blij dat 73% van de ouders de enquête heeft ingevuld. Van
deze groep ouder(s), verzorger(s), was 69% voorstander van de invoering van dit model.
Dit betekent dat met ingang van schooljaar 2018-2019 onze schooltijden aangepast zullen
worden. De leerlingen gaan dan elke dag van 8.45-14.15 uur naar school.
We realiseren ons dat deze wijziging even wennen zal zijn en soms wat extra organisatie in
de thuissituatie met zich meebrengt. Gezien het feit dat steeds meer basisscholen ook
kiezen voor de invoering van dit model zal het voor een enkele ouder wellicht niet haalbaar
zijn exact om 14.15 uur op de Schilderspoort aanwezig te zijn. We houden dit uiteraard in de
gaten en zullen meedenken in mogelijke oplossingen.

Extra handen in de klas
Het is de laatste tijd veel in het nieuws; extra handen in de klas. Dat houdt in dat er extra
hulp is in de klas voor de kinderen naast de eigen leerkracht. Ook wij hebben op school een
aantal onderwijsassistenten. Zij hebben een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Zij
ondersteunen de leerkrachten op allerlei manieren. Ze helpen, tijdens het zelfstandig
werken, kinderen die een vraag hebben of niet verder kunnen. Ze doen activiteiten met
kleine groepjes kinderen. Lezen extra met kinderen, helpen tijdens creatieve lessen, gaan
mee op excursie en nog meer activiteiten, oftewel te veel om op te noemen.
We hebben, nu de groepen groter zijn geworden door de instroom van nieuwe leerlingen,
besloten om meer onderwijsassistenturen in te zetten in benedenbouw 1 en 2 (daar met
name was de toename van leerlingen). Dominique, die de opleiding tot onderwijsassistent
net heeft afgerond, gaat drie dagen bij ons werken. Ook Yvonne, die al diverse keren bij ons
ingevallen heeft als onderwijsassistent, hebben we aan kunnen nemen voor twee dagen. Wij
wensen beiden nogmaals veel werkplezier bij ons op school.

Schoolwide PBS
We vinden het erg belangrijk om kinderen te belonen voor goed gedrag. Dit doen we door
het stellen van heldere gedragsverwachtingen, zoals bijvoorbeeld: 'We lopen rustig op de
gang.' We 'betrappen' de kinderen die we rustig zien lopen en belonen ze dan met een
compliment en een muntje. Tijdens de kijkavond kunt u ook zien hoeveel muntjes de klas al
verdiend heeft. Bij een, door de groep te bepalen, aantal muntjes vindt er een
groepsbeloning plaats die door de kinderen gekozen is. Er hebben dit jaar al diverse leuke,
gezellige en lekkere groepsbeloningen plaatsgevonden in de klassen. Wat dacht u
bijvoorbeeld van taart maken en opeten, disco, extra buiten spelen, in pyjama naar school,
film kijken...etc.

Onze schoolmascotte "Poortje" heeft zich ook weer laten zien. Kinderen
konden hem een hand geven, aanraken, knuffelen en bekijken. En
Poortje.....? Die genoot van alle aandacht en bracht ook iets lekkers mee
voor de kinderen.
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Judolessen op school
Ook dit jaar vindt er weer schooljudo plaats. Uw kind heeft er
vast al iets over gezegd. De komende weken krijgen alle
leerlingen van de benedenbouw iedere week 45 minuten
schooljudo. De lessen worden gegeven door ervaren
judoka’s. Echte judomatten, judopakken en een speciaal
lespakket zorgen voor onvergetelijke lessen, gewoon in het
speellokaal van onze school. De speelzaal is omgetoverd in
een heuse dojo en ieder kind krijgt een echt judo-pak aan.
Plezier staat centraal om kinderen 'Skills for Life' mee te geven. Met
Schooljudo leveren we een belangrijke bijdrage aan de motorische en
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.Tijdens de lessen wordt
er samen met onze Entertrainer, met een speciaal lespakket, hard
gewerkt aan de waarden vertrouwen, respect, discipline,
weerbaarheid, beheersing, samenwerken en heel veel plezier.
Waarden die naadloos aansluiten bij de waarden die de
Schilderspoort hanteert.
Aan het eind van de zes weken krijgen de kinderen een diploma!
Kijk voor meer informatie over Schooljudo op www.schooljudo.nl

Jumbo spaaractie
In het najaar / winter hebben we meegedaan aan de spaaractie van de Jumbo. Veel ouders,
hebben voor ons mee gespaard. Dit heeft ervoor gezorgd dat we allerlei spelmateriaal
hebben kunnen bestellen, waaronder puzzels, Knex voor groot en klein en kinetisch zand.
Een dikke pluim voor de mensen die mee gespaard hebben en de mensen die alle codes
ingevoerd hebben!

Schoolgruiten
We hebben weer een hele tijd mogen genieten van allerlei fruit en groente soorten. Kinderen
proefden, roken en bekeken aandachtig de soorten die ze nog niet kenden. Het één vonden
ze lekker, het ander was niet helemaal hun smaak. Al met al was het een periode waarin
extra aandacht besteed is aan gezonde voeding en het belang van dagelijks groente en fruit
eten. In de week van 16 t/m 20 april vindt de laatste levering van het schoolfruit plaats.

Alvast voor straks een fijne meivakantie!
Het team van de Schilderspoort
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